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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya didirikannya suatu perusahaan adalah  untuk mendapatkan

laba yang seoptimal mungkin, dimana diharapkan laba yang diperoleh tersebut

dapat membiayai kegiatan operasional perusahaan. Agar tujuan tersebut dapat

tercapai, perusahaan harus melakukan suatu perencanaan diberbagai bidang

keuangan, bidang operasional dan bidang lainnya.

Informasi akuntansi merupakan bagian yang penting dari seluruh

informasi yang diperlukan dalam menemukan kebijakan-kebijakan perusahaan,

terutama informasi yang menyangkut keuangan sebagai alat untuk

mempertanggungjawabkan harta milik perusahaan. Dalam perencanaan tersebut

perusahaan dituntut untuk memiliki suatu sistem akuntansi yang baik. Salah satu

sistem akuntansi yang ada pada perusahaan adalah sistem pembelian. Kegiatan

pembelian dilakukan guna memenuhi kebutuhan operasional perusahaan.untuk

menunjang kelancaran dalam kegiatan pembelian, maka diperlukan suatu sistem

yang baik.

Pembelian barang yang digunakan untuk pengadaan barang yang

diperlukan, transaksi pembelian barang pada Amri Mart dapat digolongkan

kedalam pembelian lokal. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok yang

berada dalam ruang lingkup daerah tersebut. Amri mart adalah perusahaan

dagang yang menjual sembako, berbagai macam minuman, kosmetik dan

sebagainya secara tunai dan kredit. Amri mart meyediakan gudang untuk

menyimpan persediaan barang dan menyediakan barang untuk dijual kepada

konsumen, jumlah barang yang dijual Amri Mart 17913 jenis. Untuk memenuhi

kebutuhan barang dagang, perusahaan melakukan pembelian barang secara

kredit dan tunai melalui supplier seperti unilever, wings, indomarco dan lainnya.
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Hasil dari penelitian pada Amri Mart, bagian pembelian mengalami

kesulitan dalam menentukan stok minimum suatu barang yang harus

dipenuhi,bagian pembelian mengalami masalah dalam menentukan berapa

jumlah pesanan yang optimal untuk penjualan periode berikutnya, bagian

pembelian mengalami kesulitan menentukan waktu pemesanan kembali dan

tidak adanya pembuatan laporan pembelian sehingga mengalami kesulitan saat

pengontrolan jumlah stok yang ada di outlet dan gudang.

Oleh karena itu, dibutuhkan metode EOQ (Economic Order Quantity)

dikarenakan EOQ bermanfaat dalam menjawab berapa kuantitas barang yang

harus dipesan dan berapa biaya yang paling murah atau paling ekonomis,

sehingga perusahaan dapat menyediakan stok barang optimum yang harus ada

adadigudang atau digunakan untuk menghitung seberapa banyak yang harus

dipesan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:

“Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pembelian Barang dengan

menggunakan Metode Economic Order Quantity (EOQ) Pada Amri Mart”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana merancang sistem informasi pembelian barang dengan Metode

Economic Order Quantity (EOQ) pada Amri Mat.

1.3 Batasan Masalah

peneliti hanya membahas sampai laporan pembelian dan tidak sampai dalam

pembuatan laporan keuangan.

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah menerapkan sistem informasi

yang menggunakan pencatatan pembelian barang dengan menggunakan

metode EOQ serta mengurangi biaya pemesanan barang dagangan dan biaya

penyimpanan barang, dimana dalam satu periode akan dilakukan beberapa kali

pemesanan jadi biaya pemesanan barang dapat dikurangi.
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Hal ini dimaksudkan untuk memperolah keuntungan bagi perusahaan akan

semakin besar.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Membantu perusahaan dalam hal penentuan jumlah barang yang harus dibeli

sehingga mengontrol stok barang dalam mempercepat proses pembuatan

laporan pembelian.

2. Membantu untuk melakukan perhitungan EOQ untuk barang yang harus

dibeli pada Amri Mart.


